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Grande Colorado mais próximo da regularização

A Urbanizadora Paranoazi-
nho deu um importante 
passo no processo de regu-

larização urbanística e ambien-
tal dos condomínios instalados na 
Fazenda Paranoazinho. No último 
dia 14, a empresa recebeu a Licença 
de Instalação da região do Grande 
Colorado. Assinada pelo Instituto 
Brasília Ambiental (Ibram) e pela 
Secretaria de Meio Ambiental e Re-
cursos Hídricos (Semarh), a licença 
ambiental é um dos principais do-
cumentos exigidos para o registro 
dos lotes no Cartório de Imóveis.

Além dos oito condomínios em área 
privada do Grande Colorado, o do-
cumento ainda licencia a implanta-
ção das obras de drenagem de águas 
de chuva do bairro, uma antiga 
reivindicação dos moradores. “Em 
qualquer empreendimento, o licen-
ciamento ambiental tem grande im-
portância, mas no caso de uma área 
em regularização sua relevância é 
multiplicada, uma vez que estabe-
lece como uma ocupação já con-
solidada poderá passar a integrar 
os critérios de sustentabilidade que 
hoje todos nós exigimos de nossas 
cidades”, ressalta o representante da 
empresa, Ricardo Birmann. 

Além de assumir o investimento de 
mais de R$ 20 milhões de reais para 
execução da obra de drenagem plu-
vial sob a Av. São Francisco – via de 
acesso ao Grande Colorado – a Ur-
banizadora pagará cerca de R$ 1,3 

milhão em compensação ambien-
tal e plantará mais de 30 mil árvo-
res nativas do cerrado.

A área do Grande Colorado foi a 
primeira de cinco grupos de parcela-
mentos em processo de licenciamen-
to nas áreas de propriedade da Urba-
nizadora Paranoazinho e beneficia 
cerca de sete mil moradores da re-
gião. “O licenciamento desta primei-
ra parte foi um grande ensinamento 
para todos os envolvidos no processo, 
tanto governo, moradores e a Urba-
nizadora. As soluções foram busca-
das em conjunto e com isto ganha-
mos uma expertise para as próximas 
fases, que aguardamos ser tão tran-
quilas quanto esta etapa foi”, explica 

o secretário de Meio Ambiente do DF, 
Eduardo Brandão. 

Parte dos recursos da compensação 
ambiental do Grande Colorado será 
destinado à Reserva Biológica da 
Contagem, adjacente aos condomí-
nios da região, enquanto o restante 
será utilizado para a implantação 
da segunda etapa 
do Parque do Setor 
“O”, em Ceilândia. 
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Vista área do Balão do Grande Colorado, via de aces-
so para os condomínios que receberam a Licença 
Ambiental e estão mais próximos da regularização.

Nilton Reis (Ibram), Carlos (Condomínio Jardim 
Europa 2), Ricardo Birmann (Urbanizadora Para-
noazinho), Alexandre (Condomínio Vivendas Fri-
burgo), Eduardo Brandão (Semarh) e Renata For-
tes (Ibram) na solenidade de entrega da Licença.
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Fique por dentro

N esta edição, destacamos a 
emissão da Licença de Insta-
lação dos 8 condomínios do 

Grande Colorado e das obras de dre-
nagem de águas pluviais do bairro.

O licenciamento das áreas de regu-
larização da Paranoazinho está divi-
dido em cinco grupos e essa licença 
é apenas a primeira desses grupos, 
mas a grande vitória é a consolidação 
de um modelo. Foi trilhado o caminho 
das pedras!

Nos quase três anos desde que a 
UPSA solicitou o licenciamento fo-
ram estabelecidas as metodologias 
para produção de cada estudo, defi-
nido o grau de detalhamento de cada 
projeto, a abrangência de cada pro-
grama ambiental, e por aí vai.

Para os moradores contemplados 
pela licença primogênita, o momento 
é histórico, mas essas definições be-
neficiam também os demais licencia-
mentos ainda em tramitação. 

No caso do Grande Colorado, no que 
diz respeito à legislação ambiental, 
estão cumpridas TODAS as etapas 
exigidas para o registro em cartório 
e criação das matrículas individuali-
zadas de cada morador. Não falta um 
carimbo, uma assinatura, nada. 

Com esse importante respaldo am-
biental pode-se esperar um tom con-
clusivo também na análise urbanís-
tica, em fase final de tramitação na 
Secretaria de Regularização de Con-
domínios. Todos os projetos já foram 
analisados e revisados, as vistorias já 
foram concluídas, a burocracia já foi 
percorrida.

São os dois lados dessa moeda, o 
ambiental e o urbanístico. Um já foi, 
agora é concluir o outro e partir para 
o abraço, ou melhor, para o cartório.

editorial

Parque da Ceilândia terá 
investimentos da UPSA

O governador 
Agnelo Queiroz 
participou da ce-
rimônia de lança-
mento das obras 
do primeiro par-
que da Ceilândia 
no dia 15 de fe-
vereiro. O Parque 
Recreativo do Se-
tor “O” será cons-
truído numa área 
de 60 mil metros 
quadrados, próxi-

mo a BR-070.”É o primeiro parque público de Ceilândia. Ele vai dar 
oportunidade para convivência com o verde, com equipamentos es-
portivos e culturais, preservando o meio ambiente e apostando em 
qualidade de vida para o futuro”, destacou o governador Agnelo 
Queiroz.

A Urbanizadora Paranoazinho também esteve presente e assinou, 
junto com os representantes do Governo, o protocolo de intenções 
da obra de implantação do parque, no valor de R$ 2,3 milhões. 
Parte dos recursos vem do próprio GDF e o restante da iniciativa 
privada mediante pagamento de compensação ambiental por ou-
tros empreendimentos no DF. A UPSA irá investir R$ 1,1 milhão no 
local como parte de sua compensação ambiental do processo de 
regularização dos condomínios localizados na região do Grande 
Colorado.

Projeto da UPSA é destaque em 
blog internacional
A Urbanizadora Paranoazinho investe em parcerias com empresas 
e profissionais que são referências mundiais em planejamento ur-
bano para criar na Paranoazinho, ao longo dos próximos 30 anos, 
o melhor bairro do Distrito Federal para se viver. A Project for 
Public Spaces é uma dessas organizações que têm contribuído na 
elaboração dos projetos urbanísticos da UPSA. Com sede em Nova 
Iorque, a organização é reconhecida mundialmente por ajudar na 
criação ou reformulação de espaços públicos para proporcionar 
mais qualidade de vida às pessoas.

O diretor da PPS, Gary Toth, esteve em Brasília para participar do 
seminário “Planejando com Qualidade de Vida”, e também de al-
gumas reuniões de trabalho com a equipe técnica da UPSA. No blog 
da sua empresa, ele publicou um artigo com o título “Brasília: from 
placeless to place centered”, onde destaca suas impressões sobre o 
projeto urbanístico sendo desenvolvido pela UPSA e relata as con-
tribuições da PPS para o processo.
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Espaço do Morador - espacodomorador@upsa.com.br 

Tem alguma dúvida sobre o processo de regularização? Envie sua pergunta por e-mail!

UP Entrevista

Como se deu a escolha do Grande Colorado para ser 
o primeiro grupo a receber a Licença Ambiental?

Na verdade, as equipes técnicas do governo e da empresa 
analisaram toda a região e acabamos decidindo pelo se-
tor, que é o maior e abriga mais de 7 mil pessoas. No ano 
passado, foi emitida a licença prévia para toda Fazenda 
Paranoazinho e agora começamos com as licenças indivi-
duais para cada um dos grupos. Esse primeiro grupo é mui-
to importante porque já vai dar base para os demais. Como 
dizem, o primeiro é sempre mais difícil.

Em termos de prazo, existe alguma previsão 
para a emissão das demais licenças da Fazenda 
Paranoazinho?

Acredito que, de agora em diante, esse processo caminha-
rá mais rápido. O planejamento do governo e também da 
empreendedora (a UPSA) é que até o final do ano sejam 
emitidas as licenças dos outros quatro grupos. Isso é im-
portante porque sem o documento, nenhum lote pode ir 
a registro no cartório, não tem como finalizar o processo 
de regularização. É na licença ambiental que estão as con-
dicionantes relacionadas às áreas de cobertura, reserva de 
água, lançamento de resíduos, drenagem das águas plu-
viais e outros aspectos para a concepção de um bairro mais 
sustentável. 

Explique melhor como funciona o programa de 
compensação ambiental?

É algo que nos orgulha e foi criado desde o primeiro ano 
de nossa gestão. Já existia uma legislação prevendo algu-
mas diretrizes para a cobrança de compensação ambien-

tal e florestal. O que fizemos foi reestruturar o órgão para 
retomar essa cobrança dos empreendedores. No caso da 
compensação ambiental, quando vai se construir qualquer 
empreendimento temos um impacto ambiental que pela 
lei precisa ser compensado. Hoje, você tem formas de calcu-
lar o valor da compensação ambiental, que gira em torno 
de 1,1% do custo total do empreendimento.

Isso explica o crescimento do orçamento da pasta?

Exatamente. Precisávamos encontrar um meio de incremen-
tar o orçamento do meio ambiente que é escasso aqui no 
Distrito Federal, como em qualquer outra cidade do Brasil. A 
solução da nossa gestão foi buscar alternativas para aumen-
tar os recursos, porque não adianta ficar no plano das ideias 
sem ter recurso para executar. Saímos de um orçamento de 
R$ 1,5 milhão para R$ 100 milhões ao ano. Nós deixamos de 
ser o primo pobre das secretarias de governo.

Esse incremento serviu para colocar o projeto 
“Brasília – Cidade Parque” em evidência em todo 
Distrito Federal. Qual sua avaliação?

O projeto é o carro chefe da Secretaria hoje. Em três anos 
conseguimos implantar 30 parques em todo Distrito Fede-
ral. A quantidade de parques aumentou 1.100% nos últi-
mos 10 anos, de acordo com levantamento do Governo. 
Estamos retomando a qualidade de vida dos brasilienses 
com a implantação de parques que só existiam no pa-
pel. O melhor é que se trata de um jogo de ganha-ganha: 
Estado, empreendedores e toda população se beneficiam 
disso. A compensação ambiental é uma 
excelente ferramenta, que funciona e a 
população precisa saber disso.

projetos representam a realidade 
dos condomínios, sem qualquer 
interferência nas áreas inter-
nas. Entre em contato conosco e 
agendaremos um horário para 
lhe apresentar o projeto.

(Equipe UPSA)

Caro morador, os projetos de to-
dos os Condomínios localizados 
na Fazenda Paranoazinho estão 
à disposição dos moradores em 
nosso Posto de Atendimento, lo-
calizado no Grande Colorado. 
No projeto é possível verificar as 

O Secretário de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos do Distrito Federal,
EDUARDO BRANDÃO,COMENTA O SUCESSO DO MODELO DE 

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL ADOTADO PELA PASTA E TAMBÉM A LICENÇA 

AMBIENTAL DO GRANDE COLORADO. CASADO, EDUARDO TEM QUATRO 

FILHOS E UM NETO. FORMADO EM ENGENHARIA CIVIL PELA UNIVERSIDADE 

DE BRASÍLIA, ELE É RESPONSÁVEL POR MAIS DE 300 MIL METROS 

QUADRADOS DE OBRAS. CONFIRA ALGUNS TRECHOS DA ENTREVISTA:

Como faço para ter acesso aos projetos urbanísticos que estão sendo feitos para o meu condomínio?

(Marcos da Silva, morador do Vivendas Campestre)

metragens dos lotes, confrontações 
e endereçamentos.
A UPSA contratou a empresa To-
pocart para elaborar os projetos 
urbanísticos dos 54 parcelamentos 
inseridos na poligonal da Fazenda 
Paranoazinho. Vale lembrar que os 
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Viva e conviva

Sustentabilidade e Bem-Estar 

Na correria do dia a dia, é cada vez mais difícil relacionar-se 
com pessoas que não sejam da nossa família ou do nosso am-
biente de trabalho. Você lembra qual foi a última vez em que 
conversou com seu vizinho? Ou melhor: você conhece o seu vi-
zinho? 

Quem está no time dos que não fazem ideia de quem está na 
casa ao lado, precisa rever seus conceitos. Quando se conhece 
algumas pessoas da vizinhança, fica mais fácil identificar movi-
mentos e atos suspeitos. Por isso é importante que moradores da 
mesma rua ou condomínio criem o hábito de conversarem uns 
com os outros e se ajudarem nas questões de segurança do local.

Vizinhos mais próximos devem trocar telefones entre si, procu-
rar saber o horário de saída e chegada de cada um, quais os 
carros dos familiares e amigos que frequentam a residência e 
outros detalhes que ajudem na identificação de qualquer acon-
tecimento fora do normal. A Polícia Militar orienta que não se 
deve abordar um estranho na vizinhança, o mais correto é acio-
nar as autoridades.

Para tornar sua casa um lugar 
mais sustentável, nem é preci-
so adotar um novo estilo de vida, 
totalmente radical. Ao mudar pe-
quenos hábitos, você já consegue 
ter mais consciência sobre meio 
ambiente e, de quebra, economizar 
algum dinheiro. Separamos uma 
lista de pequenas coisas que fazem 
uma grande diferença:

 » Limpe a calçada com uma vas-
soura. Para “baixar a poeira”, 
você pode utilizar a água que so-
brar no tanque ou na máquina 
de lavar roupas;

 » A geladeira e o freezer respondem 
por 30% do consumo de luz. Evite 

deixar a porta da geladeira aber-
ta por muito tempo e não guarde 
alimentos muito quentes;

 » Evite o uso de ar condicionado. 
Opte por deixar as janelas aber-
tas, sempre que possível. Outra 

Amizade entre vizinhos traz 
mais segurança ao bairro

Blog da UPSA: 
www.upsa.com.br/blog

Facebook: 
@urbanizadora.paranoazinho

Dicas de segurança:
 » Não comente com pessoas estranhas que 
você vai viajar. Procure avisar somente os 
mais próximos e deixe um número de tele-
fone para contato.

 » Cancele o envio de jornais e revistas e peça 
a alguém para pegar as correspondências 
na caixa de correio.

 » Não deixe a luz acessa ininterruptamente 
e deixe um parente ou vizinho encarrega-
do de olhar a casa. Lembre os vizinhos de 
que não há o desejo da família se mudar. 
Já houve casos em que ladrões chegaram 
com um caminhão na casa do condômino 
e levaram toda a mobília da casa dele.

Dicas para uma casa mais sustentável 
dica é desligar o aparelho cerca 
de uma hora antes que o am-
biente permanecerá fresco.

 » Um sistema de reutilização de 
água da chuva para descargas 
exige um pouco de obra, mas 
você pode coletar a água em ba-
cias e usar para lavar as calçadas 
e carros, por exemplo.

 » Troque as lâmpadas por luzes de 
LED. Elas são mais caras, mas 
apresentam uma economia de 
até 40% em relação às lâmpadas 
fluorescentes.


